
o mlčení soudců a zdletech lékaru
instituce §ídlí mimo hlavní měs-
to, Díky tomu totiž mobou §trážci
ústavy snáze odmítat pozvání na
nrzné dýchránky, na nichž by moh-
li potkat politiky a byznysmeny.

Obecné úvahy pak do podrob-
nější roviny rozebrala prezident-
ka soudcovské unie Daniela ze-
manová. Soudci svým roáodová-
ním zá§adně ovlivňují důvěru ve-
řejno§ti ve spravedlnost, Už lesta-
čí jen správně rozhodovat, veřej-
nost si totiž žádá daleko více in-
formací o Fuběhu soudních pro_
cesů. pokud soudce verdikt dosta-
tečně nevysvětlí ajeho obsah pak
bude ve veřejném prostoIu zkres-
len, j e to podle Zemanové jeho od-
povědnost. ,Moudré mlčení mu§í-
me nahradit důstojnou otevřenos-
ti," uzavřela šéíka sdružení če§-
kých soudců.

,,U soudcejsou profesní aosob-
nostní kvality spojenými nádoba-

mi," uvedl svůj příspěvek místo,
předseda Nejvyššího soudu Ro-
man Fiala. Není to pný jako u léka-
řů, kde prý pacienta nemusí zají-
mat, že opelatér podvádí manžel-
ku se sesřičkami, hlavně když to
umí se skalpel€m. Každý §oudce
totiž §vým vy§tupováním (i mimo
soudni síň) ovlivňuje obraz justi-
ce navenek. To ostatně opakova-
ně připornínají i kámé senáty Nej-
vyššího splávniho soudu (NSS),
které tre§tají i'nepří§tojné chová-
ní, opilostči nevhodné vyjadřová-
ní na intemetu. ,,Poctivost avzdě-
lanost je u soudce důležitější než
čistá odbornost, jež může sklouz-
nout až k fachidiotismu"'Ťe}J Fia-
la s tím, že se vždy pozláaž y pía-
xi. zda se člověk do taláru hodí:
,,Ž^dlré ýýbéíoýé íizení to nemú-
že dopředu stoprocentně zji§tit."
V rozhovoru pro LN to ostatně po-
tvrzoval i šéf pražské justice Li-

bolvávra, dlenějž se většina doF
rovolných odchodů zjustice net}i-
ká soudců před důchodem, kteň
už nestíhají, nýbrž naopak n ad-
ších lidí, kteří po pár letech zjisti-
li, žejsou nerozhodní n9bo zkráa
ka že soudcovská práce není pro
ně to Pravé,

Jsou to zaiímavé poznámky do
trvaiící debaty o tom, jak by měl
vypadat výběr soudců v Česku,
Končící ministr spravedlnosti Ro-
bert Pelikán (ANo) to vyřešil po-
něL:ud polovičatě - zavedl ambici-
ózni a ploplacovaný systém, ale
pouhou změnou interních instruk,
cí a vyhlášek ministerstva. To má
dvě úskalí. Za prvé, každý Peliká-
nův nástupce v nini§terském kies-
le můžejeho reformu škrtnout jed-
ním podpisem. Za druhé, Sy§tém
je v pňkrém rozporu se zákonem
o soudech a soudcích, jenž počítá
se systémem justičních čekatelů,

11 ta]o se píiiemnou tradici,
\ že vyvrcholenim dubnové-
|,._.l ho kongresu Práýni pros-
/or je hvězdně obsazená diskuse
o aktuálních otázkách českéjusti-
ce, Letos se do ji§té míry točila ko-
lem otázek osobní integlity a od-
povědnosti soudce. Pavel Rychet-
ský poukázal na to, že soudcov-
ský ávot má být poněkud osarrně-
lý. Nezávislosr soudce se dle něj
nezí§kává lehce a peníze v ní ne-
hrají až takovou roli. ,,Chce to čas
a odfikiní obchodů nebo dárků."
řekl předseda lJstavního soudu,
jenž opakovaně kvitoval, že tato
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